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SINTEZA  
lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare,  

desfășurată prin mijloace electronice, din data de 9 iunie 2020  
 

 Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a început lucrările, prin 
mijloace electronice, în data de 9 iunie 2020.  
 Din totalul de 16 membri ai Comisiei au fost prezenţi 15 deputaţi și anume: Gheorghe 
Șimon,  Cornel Itu, István-János Antal, Mihai Cătălin Botez, Cristina Burciu, Eugen 
Durbacă, Andrei Daniel Gheorghe, Dumitru Mihalescul, Adrian Mocanu, Laurențiu 
Nistor, Doru Mihai Oprișcan,  Eusebiu-Manea Pistru-Popa, Alexandra Presură, Alin 
Bogdan Stoica, Florin Dan Tripa. Domnul deputat Adrian-Claudiu Prisnel a absentat de la 
lucrările Comisiei. 

Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul președinte Gheorghe Șimon. 
 Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul de Lege  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului                       
nr. 62/2020 pentru adoptarea unor măsuri în domeniul societăţilor, în vederea 
desfăşurării reuniunilor organelor statutare, procedură de urgență ,                     
PL-x 327/2020 - aviz. 

2. Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru protejarea intereselor economice 
ale statului, procedură de urgență, PL-x 489/2017- fond. 

3. Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naţionale 
în activitatea economică, procedură de urgență, PL-x 314/2020 – fond. 

La primul punct al ordinii de zi, a fost înscris PL-x 327/2020, pentru care membrii 
Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive și avizul 
favorabil al Consiliului Legislativ, cu observaţii  şi propuneri.  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi,                  
avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma adoptată de Senat.  
 Punctele doi si trei ale ordinii de zi au fost dezbătute împreună,  în conformitate cu 
prevederile art. 68 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 
 În urma analizării celor două proiecte de lege, PL-x 489/2017 respectiv PL-x 314/2020, 
membrii Comisiei au hotărât să reţină proiectul de lege privind unele măsuri pentru 
protejarea intereselor naţionale în activitatea economică (PL-x 314/2020), ca fiind iniţiativa 
de bază, pentru care se va întocmi raport de aprobare, urmând ca pentru proiectul de 
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lege privind unele măsuri pentru protejarea intereselor economice ale statului (PL-x 
489/2017) să se întocmească raport de respingere, cu amendamente respinse. 
 Amedamentele admise cuprinse în avizul Comisiei pentru industrii și servicii la 
proiectul de lege privind unele măsuri pentru protejarea intereselor economice ale statului 
(PL-x 489/2017) au fost respinse de membrii Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare.  
 În urma examinării proiectul de lege privind unele măsuri pentru protejarea intereselor 
economice ale statului, PL-x 489/2017, şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea 
proiectului de lege privind unele măsuri pentru protejarea intereselor economice ale statului, 
cu amendamente respinse.  
 În urma examinării proiectului de lege privind unele măsuri pentru protejarea intereselor 
naţionale în activitatea economică, PL-x 314/2020, şi a opiniilor exprimate, membrii 
Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (3 voturi împotrivă și o abținere), să supună 
plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de lege privind unele 
măsuri pentru protejarea intereselor naţionale în activitatea economică, în forma adoptată 
de Senat.  
 
 
        PREŞEDINTE, 
 

         Gheorghe ȘIMON     
 
 
           
                Consilier parlamentar:       
              Anca Magdalena Chiser                                
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